
 
 

Produkts ražots Dānijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 
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www.abschliff.lv 
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Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 
 
 

WOCA Antique Oak Lye – sārms ozolam  
 

 
Apraksts: Antique Oak Lye īpaši piemērots ozolkokam un rada tam antīku/kūpinātu izskatu. Šis produkts ir lietotājam draudzīgs, bet tomēr kodīgs un 
ar to jārīkojas piesardzīgi. Sārms ir bez pigmenta, bet, tā kā produkts reaģē ar ozola tanīnskābi, tonis uz katra koka var atšķirties, tas ir atkarīgs no 
tanīna koncentrācijas koksnē. Tas rada unikālu toni un vintage izskatu. Pilnīgs gala rezultāts būs redzams pēc 1-2 mēnešiem. Virsmai ir nepieciešama 
tālākā apstrāde, piemēram, ar eļļu vai ziepēm. Paredzēts tikai ozolam! 
 
Sertifikāts: Certifikat IBR.  

 
 
 
 
 

 
Instrumenti: skābēm paredzēta birste, neilona ota, rullītis, Woca uzklājējs. 
Žūšanas laiks: 20°C temperatūrā apmēram 8-12 h. 
Patēriņš: apmēram 8-10 m² ar 1 litru, atkarībā no koksnes veida un virsmas. 
 
Lietošanas instrukcija: 
 

1. Koka virsmai ir jābūt labi noslīpētai, līdz 100-120 grauda smilšpapīram, tīrai un sausai. 
2. Vienmēr iesakām pārbaudīt produktu uz koka, lai pārliecināties par koka un produkta saderību. 
3. Sārmu labi jāsakrata un jāielej plastmasas traukā. 
4. Sārms ir jāuzklāj vienmērīgā kārtiņā, piemēram, ar Woca uzklājēju, neilona otu vai rullīti koka struktūras virzienā. 
5. Jāklāj atbilstoši patēriņam: 10 m² ar 1 litru. 
6. Atstāt žūt uz apmēram 2–4 h pie 20°C. 
7. Notīriet ar WOCA Intensive Wood Cleaner un atstājiet atkal nožūt apmēram  8-12 h pie  20°C. 
8. Nopulējiet virsmu ar zaļo vai lillā padu. Jāizsūc netīrumi un putekļi ar putekļu sūcēju. 
9. Apstrādājiet virsmu ar eļu vai Woca ziepēm. 
10. Tonis, pēc apstrādes, var atšķirties. Tas ir mainīgs un atkarīgs no mitruma un miecskābes koncentrācijas ozolā. Koksnes vietas, kuras nav 

uzsūktspējīgas, piemēram, aplieva, nepaliks sārma iedarbībā tumšas. 
 

Tehiskie dati:  
 
Sastāvs: nātrija hidroksīds, ūdens. Blīvums: 1-1,08. pH-vērtība: 13-14. Derīguma termiņš: 36 mēneši. Patēriņš: apmēram 8-10 m² ar 1 litru, 
atkarībā no koksnes veida un virsmas. Krāsa: bezkrāsains. Instrumentu tīrīšana: ar ūdeni. Uzglabāšana: +10-25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamās 
vietās. Neuzglabāt telpās, kur ir augsta gaisa temperatūra, tiešos saulesstaros, salā. Iepakojums:  2,5l. 
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